به دلیل مشغله ی زیاد سردبیر برخی
نشریات  ،این امکان فراهم است که

مقاالت بررسی نشده

تمامی مقاالت جدیدی که نویسندگان
ارسال میکنند ابتدا توسط کارشناس
نشریه بررسی و پس از تایید ایشان
برای سردبیر ارسال شوند.
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** مقاالت جدید موجود در کارتابل
کارشناس نشریه را سردبیر نیز می
تواند ببیند  .همچنین می تواند قبل از

هر گونه تغییر توسط کارشناس
نشریه برای مقاله تصمیم گیری کند.

 -1روی "مقاالت بررسی نشده "

کلیک کنید.
 -2سپس روی کد مقاله مورد
نظر کلیک کنید.
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مقاالت بررسی نشده 2
در این قسمت می توانید
اطالعات کامل مقاله،مشخصات
نویسندگان  ،اطالعات مربوط
پرداخت هزینه توسط نویسنده و
فایل های ارسال شده توسط
نویسنده را مشاهده و بررسی

کنید.
 -3برای مشاهده اطالعات هر
بخش روی تیتر آن کلیک کنید.
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مقاالت بررسی نشده /3تایید مقاله
در صورتی که صالحیت مقاله را
برای بررسی بیشتر توسط

سردبیر تایید می کنید:
 -1از منوی کشویی" انتخاب
کنید" تایید مقاله برای بررسی
بوسیله ی سردبیر را انتخاب
کنید .

1

مقاالت بررسی نشده/ 4تایید مقاله

 -2توضیحات مورد نیاز را برای
سردبیر در این کادر وارد کنید.

3

 -3در صورت لزوم فایل ها ی
مورد نظر خود را در این جا
بارگذاری کنید.

 -4در آخر روی دکمه ی ارسال

2

کلیک کنید.

4

ارسال مقاله به نویسنده برای اصالحات
در صورتی که نیاز بود مقاله را
1

برای اصالحات به نویسنده
بازگردانید:

 "-1ارسال مقاله به نویسنده

برای اصالحات شکلی و

2

محتوایی" ...را انتخاب کنید.
 -2در صورت لزوم فایل مورد
نظر خود برای نویسنده را
بارگذاری کنید.
 -3توضیحات مربوطه برای
نویسنده را در این کادر وارد
کنید.
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کارشناس می توانید مقاالت مورد

جست و جوی مقاالت

نظر را بر اساس تاریخ /وضعیت
داوری .... /جست و جو کند.
 -1روی دکمه ی جست و جوی

1

مقاالت کلیک کنید.

 -2در این کادر می توانید جست
و جو را بر اساس بازه ی زمانی
مشخصی تعیین کنید.
 -3پس از اعمال فیلتر های مورد
نظر روی دکمه ی "بیاب" کلیک
کنید.
 -4برای دانلود گزارش Excelاز
نتایج جست و جوی خود روی
این دکمه کلیک کنید.
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